
 مساعد الطالب في الفيزياء                                                                                             إعداد: م. م. ميثم البديري 

متوسط الثالث للصف   
1 

 الفصل األول        

 Electrostatic) ) الكهربائية الساكنة

  :مفهوم المغناطيسية

مذ   يتركذ  الذ   المغنيذ  اسذ  عليذ  اطلقذوا الحنيذن اليذ  قعذ  يجذ   معذنن  اليونذ نيو  اكتشذ  قرنذ    52منذ  

 .ب لحجر المغن طيسيواصبح معروف   ( Fe3O4)وكسين الحنين االسود ا

( Fe3O4)يجذذ   اليذذ  قعذذ  الحنيذذنم يتركذذ  مذذ  اوكسذذين الحنيذذن االسذذود  معذذن  اكتشذذل  اليونذذ نيو  :المغنيتت 

 .واصبح معروف   ب لحجر المغن طيسي

  Uبشكل حرف ومنه  مغن طيس  بشكل ساق مغناطيسيةتوجن انواع مختللة م  المغ نط الصن عية منه  

 ؟ تلعب المغناطيسية دوراً مهماً في حياتنا اليومية، وفي الصناعة، وضح ذلك بشكل نقاط /س

 /ج

 (السكرا )تستعمل المغ نط الكهرب ئية الضخمة لرف  قع  اللوالذ او حنين الخردة  -1

والمولذذنات والمحركذذ ت الكهرب ئيذذة والتللذذ   ( السذذم عة)المغنذذ طيس فذذي مولذذنات الصذذوت  يسذذتعمل -5

 .واجهزة التسجيل الصوتية

 .يستعمل المغن طيس في الحروف المعبعية لآللة الك تبة -3

 .يستعمل المغن طيس في بوصالت المالحة -4

هذذي مغنذذ طيس دائمذذي صذغير يمكنذذ  الذذنويا  بحريذذة فذذي مسذتوش افقذذي حذذو  محذذوي  ذذ قولي  :ابتر  الوولتتلة

 .منب 

 :لنف المواد وفقاً لخوالها المغناطيسية /س

 / ج

هذذي المذذواد التذذي تتنذذ فر مذذ  المغنذذ طيس : التتيا ا مغناطيستتية -1

مثذذذل البزمذذذزسم اللسذذذلويم االنتيمذذذو م )القذذذو  تنذذذ فرا   ذذذعيل   

كمذذذ  فذذذي الشذذذكل ( وغيرهذذذ ... القصذذذنير الزمذذذام الرصذذذ  م 

 .المج وي

 

 

 لثانيالفصل ا

 Magnetism) )المغناطيسية 

 

 مواد الدايا مغناطيسية
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هي المواد التي تنج   ب لمغن طيس  :الوارامغناطيسية -2

م مثل اليويانيذو،م البالتذي م الزجذ  )القو  تج ذب    عيل   

كم  في الشكل  (وغيره ... االوكسجي  الس ئلم التيت نيو،م 

 .المج وي

 

هذذذذذذي المذذذذذذواد التذذذذذذي تنجذذذذذذ    :الفيرومغناطيستتتتتتية -3

. م فهذذي تمتلذذا ق بليذذة تمعذذنط ع ليذذةب لمغنذذ طيس االعتيذذ د 

كمذ  ( وغيرهذ ... مثل الحنيذنم اللذوالذم النيكذلم الكوبلذ  )

 .في الشكل المج وي

 

 

 

 

 هي من طق في المغن طيس يكو  عننه  مقناي القوة المغن طيسية بأعظ  م  يمك    :االقطاب المغناطيسية

 :المغن طيس يحتو  قعبي  مغن طيسيي 

 (.او القع  الب حث ع  الشم  )احنهم  يسمى ب لقع  المغن طيسي الشم لي  

 (.القع  الب حث ع  الجنو )واالخر يسمى ب لقع  المغن طيسي الجنوبي  

 :مالحضات

 م ال توجن بشكل منلردم بذل توجذن بشذكل ا وا  متسذ وية ب لمقذناي ومختللذة فذي المغن طسيسةالقع   ا

 (.احنهم  قع   م لي واالخر قع  جنوبي)النوع 

   اذا قع  المغن طيس الى عنة قع  كبيرة او صغيرة ومهم  ك   عنده م نجن ا  كل قععة تمتلا قعبي

 (.قع   م لي وقع  جنوبي)مغن طيسيي  هم  

 

 

 مواد بارامغناطيسية

 مواد فيرومغناطيسية
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 :  بين االقطاب المغناطيسيةالقو

 الكهرب ئية الشحن ت بي  المؤثرة القوش تلا تشب  بقوة البعض بعضه  في تؤثر المغ نط. 

  مذ   تتجذ ذ  المختللذة المغن طيسذية واالقعذ   بعضذه  مذ  تتنذ فر المتشذ بهة المغن طيسذية االقع   إ

 .بعضه 

 

 قوة التجاذب والتنافر بين االقطاب المغناطيسية 1 نشاط

 :أدوات النشاط

 ساقان مغناطيسيان -1

 خيط  -2

 كالب -3

 (من مادة ال تتأثر بالمغناطيس)حامل  -4

 :ألخطوات

( مين منتفيا ا)نعلق الساق المغناطيسيي  مين مركيق ثال يا  

بوساط  الخيط والكالب والحامل ونترك ا حرة في  وعي  

السيياق المغناطيسييي  تتخييً وعييعا  افايييا  نالحييا ان . افايي 

الجغراف  تاريبيا  كميا في  (الجنوب –الشمال )لمواقاة خط 

 . الشكل المجاور

نمسك بيدنا ساقا  مغناطيسي  اخرى ونجعل قطلب ا الشمال   

(N )بارقا من اليد. 

نارب الاطب الشمال  للسياق المغناطيسيي  الممسيوك  بالييد  

ميين الاطييب الشييمال  للسيياق المغناطيسييي  المعلايي  كمييا فيي  

 ماًا نال حا ؟ (. a)الشكل االت  

 

 

 

هيو الاطيب البيارق مين الييد في  هيً  ( S)نجعل قطب ا الجنيوب  )الممسوك  باليد نعكس قطبي  الساق  

ة ميياًا (. b)كمييا فيي  الشييكل االتيي  ثيين ناربيي  ميين الاطييب الجنييوب  للسيياق المغناطيسييي  المعلايي  ( الميير 

 . نالحا

 

 

 

للمغناطيس  عن القطب الشمالينجي ان القطب الشمالي للمغناطيس الطليق  وتعي 

.الممسوك باليي وهذا ناتج عن تنافرهما  

للمغناطيس جنوبي عن القطب الللمغناطيس الطليق  وتعي  جنوبيان القطب النجي 

.همابين تنافرال قو  عنكذلك الممسوك باليي وهذا ناتج   
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نكري العملية الس بقة ونقر  القع  الشم لي للس ق المغن طيسية الممسذوكة ب ليذن مذ  القعذ  الجنذوبي  

 م ذا نالحظ ؟. اعاله( c)الشكل للس ق المعلقة 

 

 

 

 هة تتنتتافر متع با،تهان بينمتا االقطتتاب المغناطيستيةاالقطتتاب المغناطيستية المتشتاب نستتنت  متن النشتاط   

 .با،هاالمختلفة تتجاذب مع 

 :المجال المغناطيسي

 . هو الحيز ال   يحيط ب لمغن طيس وال   يظهر في  تأثير القوش المغن طيسية :المجال المغناطيسي

هذذي خعذذوط القذذوة ( غيذذر مرئيذذة)يمثذذل المجذذ   المغن طيسذذي ب لرسذذ  بخعذذوط  :تمثيتتل المجتتال المغناطيستتي

 .المغن طيسية

 بماذا تمتاز خطوط القو  المغناطيسية / س

 .خعوط مقللة تتج  م  القع  الشم لي نحو القع  الجنوبي خ ي  لمغن طيس ومكملة دويته  داخل  / ج

  

يمك  يس  خعوط المج   المغن طيسي حو  مغنذ طيس ب سذتعم   البوصذلة المغن طيسذية او مجموعذة  

 .بوصالت مغن طيسية صغيرة وك لا يمك  الكش  عنه  ب ستعم   برادة الحنين

 

 

 

من بعضهما في هذه الحالة، وهذا  ين  نجذبانان القطونجي 

تجاذبناتج عن تأثرهما بقو    
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 عن خطوط المجال المغناطيسي باستامال برادة حديد الكشف نشاط
 

 :أدوات النشاط

 س ق مغن طيسية -1

 لوح م  الزج   -5

 برادة الحنين -3

 :ألخطوات

 وبمستوش افقي نض  لوح الزج   على الس ق المغن طيسية. 

  م ذا نالحظ ؟. ننثر برادة الحنين على لوح الزج   وننقر اللوح بلع 

 

 

 

  مكنه النفاذ خالل جسم االنسان او خالل بعض المواد االخرى ؟ هل المجال المغناطيسي / س

مثذل ويق المقذوش )اد مختللذة وكذ لا خذال  مذو. ا  المج   المغن طيسي يمكنذ  النلذ ذ خذال  جسذ  االنسذ  / ج

 (.السميا والزج   والم ء

 

 المجال المغناطيسي يمكنه النفاذ خالل جسم االنسان  نشاط
 

 :أدوات النشاط

 (مواد فيرومغن طيسية)مجموعة م  مثبتت ت الويق مصنوعة م  اللوالذ  -1

 .مغن طيس قو  -5

 :ألخطوات

 ض  الس ق المغن طيسية على ك  ينن ن. 

   على مجموعة م  مثبت ت الويقنض  ياحة ينن. 

 م ذا نالحظ ؟. نرف ك  ينن  الى االعلى 

نجن ا  مجموعة كبيرة منه  قن انج ب  الى ياحة ينن  كم  في 

 م  تلسير ذلا . الشكل المج وي

ان المجتتتال المغناطيستتتي  مكنتتته النفتتتاذ ختتتالل جستتتم  :الجتتتواب هتتتو

 .االنسان

 

ترب  بشكل خطوط وهذه الخطوط تمثل خطوط  نالحظ ان براد  الحي ي قي

 المجال المغناطيسي حول الساق المغناطيسية كما موضح في الشكل اعاله
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 جسم مواد مختلفةالمجال المغناطيسي يمكنه النفاذ خالل  نشاط
 

 :أدوات النشاط

 س ق مغن طيسية -1

 قععة م  ويق المقوش الك يتو  او قععة م  الخش  او الزج   -5

 مجموعة مس مير الحنين -3

 اسعوانة م  الزج   -4

 م ء  -2

 (:a)الجزء /  ألخطوات

  بو     قولي ب ليننمسا الس ق المغن طيسية 

 بلعذذ  علذذى قععذذة  نضذذ  بعذذض مسذذ مير الحنيذذن

 .ويق المقوش

   نمسا قععة ويق المقوش ب لين االخذرش ونضذعه

 .فوق القع  العلو  للمغن طيس

  نحذذرا السذذ ق المغن طيسذذية تحذذ  الويقذذة بمسذذ ي

 م ذا نالحظ ؟. دائر  او بخط مستقي 

تجتتي ان مجمتتوم المستتامير تنجتتذب نحتتو القطتتب 

المغناطيسي للساق وتتحرك متوعة المسار نفسته 

 .لحركة القطب المغناطيسي

 (:b)الجزء 

  نض  مجموعة مس مير الحنين داخل االسذعوانة

الزج جيةم ث  نص  كمية من سذبة مذ  المذ ء فذي 

 .االسعوانة كم  في الشكل المج وي

  نقر  احنش قعبي الس ق المغن طيسية م  جناي

 م ذا نالحظ ؟ . االسعوانة

تجي ان المسامير تنجذب نحو قطب المغناطيس 

 .القر ب منها

  للسييييياق حيييييول  نحيييييرك الاطيييييب المغناطيسييييي

 .االسطوان 

 .تجد ان المسامير تتحرك متباة المسار نفسه لحركة القطب المغناطيسي 

 

 

 

 

نستنتج من هذا النشاط ان المجال المغناطيسي  مكنه النفاذ خالل مواد مختلفة 

(مثل ورق المقوى السميك والزجاج والماء)  
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 :تمغنط المواد

 :بعريقتي  المغانط المؤقتةو المغانط اليائمةيمك  ا  نحصل على 

a- طريقة التمغنط ب لنلا: 

b- طريقة التمغنط ب لحث: 

 .التمغنط ب لتقري : اوال  

 .التمغنط ب لتي ي الكهرب ئي المستمر: ث ني   

 

 التمغنط باليلك ؟طر قة وضح 

وذلذا بذنلكه  ( مذثال  ابذرة الخي طذة)يت  مغنعذة قععذة فذوالذ / ج

بأحذذن قعبذذي مغنذذ طيسم ويجذذ  تحريذذا القعذذ  المغن طيسذذي 

بإتج ه واحن فقذط وبحركذة للس ق المغن طيسية فوق ابرة اللوالذ 

 .وتكري بمرات عنة بعيئة

 

بعذذن االنتهذذ ء مذذ  العمليذذة تصذذير ابذذرة اللذذوالذ مغن طيسذذ  م وا  

المتولن في نه يذة جهذة الذنلا ةبذرة اللذوالذ  القع  المغن طيسي

 . يكو  دائم   بنوعية مخ للة للقع  المغن طيسي النالا

 

 ؟( التقر ب)التمغنط بالحث طر قة وضح 

مثذذل )عنذذن و ذذ  مذذ دة فيرومغن طيسذذية غيذذر ممغنعذذة / ج

او )داخذذذل مجذذذ   مغن طيسذذذي قذذذو  ( مسذذذم ي مذذذ  الحنيذذذن

تمذذ ب بذذي  بذذ لقر  مذذ  مغنذذ طيس قذذو  مذذ  غيذذر حذذنوس 

 .الحظ الشكل المج وي( مسم ي الحنين والمغن طيس

 

فذذإ  مسذذم ي الحنيذذن غيذذر الممغذذنط سيكتسذذ  المغن طيسذذية 

ويتولذذن علذذى طرفذذي مسذذم ي الحنيذذن ( أ  ب لتذذأثير)ب لحذذث 

بذأ  طذرف مسذم ي الحنيذن القريذ  مذ   قعب   مغن طيسي   احنهم  قع   ذم لي واالخذر قعذ  جنذوبيم علمذ   

وفي العرف البعين للمسذم ي يتولذن . ر يكو  قعب   مخ لل   في النوع للقع  المغن طيسي المؤثرالمغن طيس المؤث

 .قعب   مغن طيسي   مش به   ل 

 

 ؟( التمغنط بالتيار الكهربائي المستمر)التمغنط بالحث طر قة وضح 

بو ذذعه  داخذذل ملذذ  يذذت  ذلذذا ( اللذذوالذ)العريقذذة الملضذذلة لمغنعذذة قععذذة مذذ  مذذواد فيرومغن طيسذذية مثذذل / ج

او ل  السلا الموصل المعزو  مب  ذرة ( المل  عب ية ع  سلا موصل معزو  مللوف بشكل لولبي)مجوف 

 .حو  مسم ي او برغي م  اللوالذكم  في الشكل االتي
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تكذذو  فولتيتهذذ  )ويوصذذل طرفذذ  السذذلا بقعبذذي بع ييذذة 

نحصذذذل علذذذى مغنذذذ طيس يسذذذمى ب لمغنذذذ طيس (. من سذذذبة

 الكهرب ئي 

 

 على ماذا  عتمي مقيار قو  المغناطيس الكهربائي ؟/ س

 / ج

مقذذذناي التيذذذذ ي المسذذذذتمر المنسذذذذ   فذذذذي الذذذذنائرة  -1

 .الكهرب ئية

عذند للذ ت )عند لل ت السلا حو  قععذة اللذوالذ  -5

 .(المل 

 .نوع الم دة المراد مغنعته  -3
  

 .عيد الطرق التي  فقي بها المغناطيس مغناطيسيته/ س

 التسخي  الشنين -5.         القو العرق  -1/      ج

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تعلمهل 

المغناطيستتتتتية هتتتتتي متتتتتاد  الحافظتتتتتة 

تستتتتتتعمل لحما تتتتتة فيرومغناطيستتتتتية 

المغناطيستتية االجهتتز  متتن التتتأثيرات 

ولحفتتتتتتتظ ( كالستتتتتتتاعات)الخارجيتتتتتتتة 

اليائمتتتتتتتتتتتة متتتتتتتتتتتن زوال المغتتتتتتتتتتانط 

 .بمرور الوق مغناطيسيتها 
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س
1

 :اختر العوار  الصحيحة لكل مما  أتي/ 

وذلذا ن  , تستعمل البوصذلة المغن طيسذية لرسذ  خعذوط المجذ   المغن طيسذي حذو  مغنذ طيس معذي  -1

مغن طيس دائمي صغير يمكنذ  الذنويا  بحريذة فذي مسذتوش افقذي حذو  محذوي  -a: إبرة البوصلة هي

 .  قولي منب 

 اللوالذ -d المغ نط النائمة تصن  م  م دة -5

, كم  فذي الشذكل ادنذ ه Uو ع  بوصلة مغن طيسية صغيرة بي  قعبي مغن طيس دائمي بشكل حرف  -3

االتجذذ ه الصذذحيح الذذ   تصذذع  بذذ  ابذذرة البوصذذلة داخذذل المجذذ   : ا  مذذ  االتج هذذ ت الت ليذذة هذذو

 هو الجوا  الصحيح -d.   المغن طيسي

 

 

 

 

 

 

مسذم ي مذ  اللذوالذ  -a: ا  مم  يأتي مصنوع م  م دة يمكنه  االحتل ظ بمغن طيسذيته  بصذوية دائميذة -4

 .في تجوي  مل  سلكي ينس   في  تي ي مستمر

تمتلذا كذل قععذة منهذ  قعبذي  مغن طيسذيي  احذنهم   -dعنن تقعي  س ق مغن طيسية الى قعذ  صذغيرة  -2

 . م لي واالخر جنوبي

س
2

االحيتتان تكتتون المغتتانط مالئمتتة لالستتتعمال فتتي ابتتواب خزانتتات المالبتتس والثالجتتة كثيتتر متتن فتتي / علتتل/ 

 الكهربائية؟

 .تمتلا ق بلية تمغنط ع لية تنج   نحو المغن طيس فيت  احك ، غلقه ( حنينية) فيرومغن طيسية موادالنه   /ج

س
3

حي تي والثالثتة مغنتاطيس لو أعطي لك ثالث سيقان معينية متشتابهة تمامتا احتياهما المنيتوال واالخترى / 

 .وضح كيف  مكنك ان تميز الواحي  منها عن االخر ات, دائمي

نقر  القع  الثالثة م  بعضهم  نالحظ احنهم  ال تنج   الى القععتي  االخرتي  فه ه هي : الجوا  االو  /ج

القععذة الشذ قولية فإذا حصل تج ذ  بينهمذ  فذإ  ( T)بشكل حرف ام  القععتي  المنج بتي  نضعهم  , انلمنيو،

امذذ  اذا لذذ  يحصذذل التجذذ ذ  فذذإ  القععذذة الشذذ قولية هذذي , هذذي المغنذذ طيس الذذنائمي والقععذذة االفقيذذة هذذي الحنيذذن

 الحنين واالفقية هي قععة المغن طيس النائمي

ف لسذذ ق التذذي تعمذذل علذى تحريكهذذ  هذذي المغنذذ طيس , نقذذر  كذذل سذ ق علذذى حذذنة مذذ  البوصذلة :الجذوا  الثذذ ني

ث  نقو، بنلا الس قي  االخري  بس ق المغن طيس النائمي وبإتج ه واحن ونقر  كل س ق على حذنة مذ  , النائمي

 حلول اسئلة الفصل الثاني
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لسذ ق االخذرش وا( الكتسذ ب  المغن طيسذية ب لذنلا)البوصلة ف لس ق ال   يعمل على حركة البوصلة هذو الحنيذن 

 (لعن، تأثره )هي انلمنيو، 

س
4

 :ارسم مخططا  وضح شكل خطوط المجال المغناطيسي للحاالت التالية/ 

 

 

 

 

 

 / ج

 

 

 

  

 

س
5

اشرح نشاطا  مكنك فيه مشاهي  خطوط المجال المغناطيسي باستعمال براد  الحي تي لستاق مغناطيستية / 

 .مستقيمة

 / ج

 الكشف عن خطوط المجال المغناطيسي باستعمال براد  حي ي نشاط
 

 :أدوات النشاط

 ساق مغناطيسي   (1

 لوح قجاج (2

 برادة حديد (3

 

(a) (b) 

  S S 

(c) 



 مساعد الطالب في الفيزياء                                                                                             إعداد: م. م. ميثم البديري 

متوسط الثالث للصف   
11  

 :ألخطوات

 .نع  لوح القجاج على الساق المغناطيسي  وبمستوى افا  

 ماًا نالحا ؟. ننثر برادة الحديد على لوح القجاج وننار اللوح بلطف 

لمغناطيستي حتول برادة الحديتد قتد ترتبتت بشتكل خطتوط ولتذو الخطتوط تمثتل خطتوط المجتال اأن  :نالحظ 

 .الساق المغناطيسية كما في الشكل السابق

 

 

 

 


